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Sak 25/08    Protokoll fra møte 7. februar 2008  
 
Arkivsak: 200701605 
Arkivkode: 027.2 
Saksbehandler: Anne Marie Nordby 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 13.03.08 25/08  
 
PROTOKOLL FRA MØTE 7. FEBRUAR 2008  
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger protokoll fra bydelsutvalgets møte 7. februar 2008. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra bydelsutvalgets møte 7. februar 2008. 
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Sak 26/08    Regnskap 2007 - Bydel Vestre Aker  
 
Arkivsak: 200700483 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Jan O. Nytveit 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomiteen 03.03.08 7/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 26/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
REGNSKAP 2007 - BYDEL VESTRE AKER  
 
Bakgrunn: 
I Oslo kommunes økonomireglement for 2007, instruks for økonomiforvaltningen i bydeler pkt 
2.7 gis følgende retningslinjer for bydelens behandling av årsregnskapet: 
 
”Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap. Som grunnlag for bydelsutvalgets 
behandling framlegger bydelsdirektøren regnskapet med den spesifikasjon som ble brukt i 
bydelsutvalgets budsjettvedtak. Avvik i forhold til opprinnelig vedtatt og justert budsjett skal 
framgå av regnskapet oversikter og kommentarer.” 
 
Saksframstilling: 
 

Netto driftsutgifter 
 

Regnskap  
2006 

Oppr. 
budsjett 

2007 

Regulert 
budsjett 

2007 

Regnskap 
2007 

Avvik 
reg.bud./ 
regnskap 

2007 
Funksjonsområde 1  77 096 118 967 82 313 83 639 -1 326

 
Funksjonsområde 2A 
 
Funksjonsområde 2B 
 

48 238 
 

50 235 

57 940 
 

51 458 

89 112 
 

62 781 

76 751 
 

70 254 

12 361

-7 474
 

Funksjonsområde 3 417 242 403 445 438 533 444 997 -6 464
 

Sum netto utgifter, drift 592 811 631 809 672 740 675 641 -2 902

Funk. omr. 4, sosialhjelp 19 762 21 696 20 337 15 961 4 373

Sum netto utgifter drift + 
sosialhjelp 

612 573 653 505 693 073 691 602 1 471

Kilde : Agresso spørring OKS053 
 
Bydelens resultat viser et mindreforbruk 1,471 mill. kroner.  
 
Regnskapstallene er basert på at fellesutgiftene som i opprinnelig budsjett er budsjettert på 
funksjonsområde 1 under funksjon 190. Denne funksjonen blir i løpet av regnskapsåret senere 
budsjettjustert og regnskapsført på de funksjonsområdene og funksjoner de tilhører. 
Fellesutgifter omfatter utgifter til IKT, forsikringer, ufordelte utgifter, konsernbidrag, interne 
serviceenheter  og saksbehandlerfunksjoner på bestillerkontoret.  
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Bydelsdirektøren meldte ved siste rapportering til bydelsutvalget pr 31.10.2007 en prognose på 
-9 mill. basert på løpende regnskap og den viten vi da hadde om budsjettforutsetningene.   
I løpet av desember og tidlig januar d.å. ble imidlertid bydelens budsjett styrket med ca. 10 
mill. noe som det var meget vanskelig på et tidligere tidspunkt å ha oversikt over.  En slik 
justering av budsjettforutsetningene på slutten av året varierer veldig fra år til år, og medfører 
en lite forutsigbar prognosesituasjon.  Pr. 20.12. hadde vi mottatt 7 mill. av disse 10 mill., og vi 
justerte dermed vår negative prognose til byrådsavdelingen ned til -2 mill.  
 
De budsjettjusteringer vi fikk på slutten av 2007 var følgende: 
 

– Det ble fordelt en restavsetning til nye kostnadskrevende brukere i 2007.  Bydel Vestre 
Aker har, som tidligere informert om, en relativt stor andel kostnadskrevende brukere, 
og vi fikk i desember tildelt 3,2 mill.    

– Bystyret avsatte for 2007 en sentral pott på 15 mill. for å dekke noe av kostnadene for 
de spesielt dyre barnevernklientene.  Denne potten ble fordelt i kommunaldirektørsak av 
20.12.07.  Det er ikke mulig for den enkelte bydel å vite hvor mye vi får av denne 
potten, da det er avhengig av enkelttilfeller samlet sett i alle de 15 bydelene.  Det viste 
seg at bydel Vestre Aker fikk ca. 1,3 mill. av denne potten. 

– I midten av desember mottok bydelene fra byrådsavdeling for barn og utdanning en 
justering av bydelenes midler til økonomisk likebehandling av private og kommunale 
barnehageplasser etablert i 2005 eller tidligere.  Det var faktisk ukjent for oss at det 
gjensto midler til dette.  Bydel Vestre Aker fikk da vel 2,5 mill. 

– Internhandelfristen i Oslo kommune for 2007 var 06.01.08.  Innen den tid fikk vi 
oversendt en oversikt over manglende forhold vedrørende likebehandling av private og 
kommunale barnehager.  Bydel Vestre Aker har som kjent en stor andel private 
barnehager.  Oversikten viste at bydelen skulle ha ytterligere vel 3 mill.   

 
I sum innebærer disse fire forholdene en forbedring av bydelens regnskapsresultat med  
ca. 10 mill. i forhold til prognosene høsten 2007.  Dette innebærer at det endelige 
regnskapsresultatet ble til et mindreforbruk i forhold til det endelige budsjettet på +1,471 mill.   

 
I bydelens vurderinger under de respektive funksjonsområder vil man derfor kommentere 
aktivitetsendringen gjennom året som har påvirket bydelens økonomiske situasjon og avvik i 
forhold til budsjettforutsetningene. 
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Funksjonsområde 1 
 

Netto driftsutgifter per KOSTRA-funksjon 
 

Regn. 
2006 

Oppr. 
budsjett 

2007 

Regulert 
budsjett 

2007 

Regn. 
2007 

Avvik 
reg.bud./
regn. 
2007 

100 Politisk styring og kontrollorganer 586 719 719 658 61
120 Administrasjon 23 846 23 360 37 009 31 295 5 714
130 Administrasjonslokaler 2 323 0 0 89 -89
180 Diverse fellesutgifter 0 2 746 2 746   4 742 -1 996
190 Interne serviceenheter 0 56 943 0 0 0
233 Forebyggende arbeid – helse og sosial 7 467 2 023 2 801 5 691 -2 890
241 Diagnose, behandling og rehabilitering 11 257 13 563 14 478 11 511 2 967
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 9 246 9 228 10 627 10 564 63
243 Tilbud til personer med rusproblemer 3 386 713 2 775 4 273 -1 498
265 Kommunalt disponerte boliger 10 018 -1 532 -1 532 3 805 -5 337
273 Kommunale sysselsettingstiltak 
275 Introduksjonsordningen 
333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 

1 223 
2 502 
4 117 

10 82 
2 999 
6 170 

1 223 
4 341 
6 170 

887 
3 430 
5 683 

336
911
487

335 Rekreasjon i tettsted 
355 Innsamling husholdningsavfall 

390 
0 

186 
0 

186  
0 

243 
0 

-57
0

360 Naturforvaltning og friluftsliv 135 136 140 139 1
370 Bibliotek 0 0 0 0 0
385 Andre kulturaktiviteter 69 100 100 83 17
665 Tannhelsetjenester - pasientbehandling 531 530 530 548 -18
Sum netto utgifter *) 77 096 118 966 82 313 83 641 -1 328

Kilde: Agresso spørremal OKS 039 
 
Totalt for funksjonsområdet viser regnskapet et merforbruk på 1,327 mill. kroner i forhold til 
justert budsjett. Avviket kan være noe større på den enkelte funksjon innenfor 
funksjonsområdet men dette er ikke knyttet til vesentlige aktivitetsendringer i tjenestebehovet 
men opp mot at regulert budsjett ikke er helt i tråd med aktivitetsnivået. 
 
Avviket mellom justert budsjett og regnskap for funksjon 120 og 265 må ses i sammenheng da 
utgiftene er budsjettert på 120 men regnskapsført på funksjon 265.  
 
Funksjonsområdet viser et merforbruk etter fordeling av fellesutgifter med 1.328 mill. kroner.  
Bydelen vil derfor under dette funksjonsområde bemerke aktivitetsendringer gjennom året 
relatert til løpende regnskapsrapporteringer gjennom 2007. Bydelen har ingen 
aktivitetsendringer utover budsjettforutsetningene av betydning for funksjonsområde 1. 
 
Funksjonsområde 2A 
 

Netto utgifter per KOSTRA-funksjon 
 

Regn. 
2006 

Oppr. 
budsjett 

2007 

Regulert 
budsjett 

2007 

Regn. 
2007 

Avvik 
reg.bud./ 
regnskap

2007 

201 Førskole 28 456 45 500 67 544 53 373 14 171 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 403 1 990 9 881 6 642 3 239 
221 Førskolelokaler og skyss 11 379 10 449 11 687 16 736 -5 049 
Sum netto utgifter 48 238 57 939 89 112 76 751 12 361 

 
Funksjonsområdet viser et mindreforbruk med 12,361 mill. kroner i forhold til justert budsjett.    
 
Mindreforbruket er ikke knyttet til redusert aktivitet eller endringer i budsjettforutsetningene 
gjennom året. Av avviket skyldes ca 4 mill. kroner at utgifter til energi og renhold er budsjettert 
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på funksjon 201 men regnskapsført på 221. Videre har bydelen ikke budsjettert med 
statstilskudd for nye barnehageplasser som utgjør ca 2,0 mill. kroner og det er tilkommet 
budsjettjustering på 2,5 mill. kroner knyttet til utgifter man hadde fra 2005 for likebehandling 
kommunale/private barnehager. Det ble budsjettert for høyt knyttet til likebehandling av 
barnehager for 2007 på ca 3,5 mill. kroner.  
Isolert knyttet til funksjon 201 ligger det et mindreforbruk på ca 2,0 mill. kroner som er fordelt 
på den enkelte barnehage og som  kan relateres til god oppfølging av de kostnadsbesparende 
tiltak som ble igangsatt i 2007.  
Det positive avviket for funksjon 211 er knyttet til inntekter fra annen etat som det ikke var 
budsjettforutsetninger for. 
 
Utover det som er nevnt over vil det være utgifter som er budsjettert og regnskapsført på 190 
funksjon. Disse budsjetterte og regnskapsførte utgifter på 190 funksjon er teknisk fordelt 
mellom de øvrige funksjonene og kan derfor medføre avvik som ikke kan knyttes til 
aktivitetsendring i tjenestene.  
 
Funksjonsområde 2B 
 

Netto utgifter per KOSTRA-funksjon 
 

Regn. 
2006 

Oppr. 
budsjett 

2007 

Reguler
t 

budsjett 
2007 

Regn. 
2007 

Avvik 
reg.bud./ 
regnskap

2007 

215 Skolefritidstilbud 5 750 4 918 7 005 5 512 1 493
222 Skolelokaler og skyss 2 065 6 786 6 824 7 588 -764
231 Aktivitetstilbud for barn og unge 2 398 3 059 3 292 2 589 703
232 Forebygging – skole- og 
helsestasjonstjeneste 

10 370 9 220 10 455 11 307 -852

244 Barneverntjeneste 7 560 6 820 7 559 9 323 -1 764
251 Barneverntiltak i familien 3 447 3 291 3 291 6 393 -3 102
252 Barneverntiltak utenfor familien 18 645 17 365 24 355 27 543 -3 188
Sum netto utgifter *) 61 614 61 908 74 468 86 991 -7 474

Kilde:Agresso spørring OKS 039 
 
Funksjonsområdet viser et merforbruk med 7,474 mill. kroner i forhold til justert budsjett.    
Isolert knyttet til funksjon 215 ligger det et mindreforbruk på ca 1,5 mill. kroner som er fordelt 
på hver enkelt SFO som  kan relateres til god oppfølging av de kostnadsbesparende tiltak som 
ble igangsatt i 2007. 
 
Innenfor barnevern og kostrafunksjonene 244, 251 og 252 er det et merforbruk på ca 8 mill. 
kroner hvor 7 mill. kroner er knyttet til en reell aktivitetsøkning i 2007. Øvrig avvik knyttes til 
at det er regnskapsført utgifter fra 190 funksjon til 244 barnevernstjeneste. 
 
Utover det som er nevnt over vil det være utgifter som er budsjettert og regnskapsført på 190 
funksjon. Disse budsjetterte og regnskapsførte utgifter på 190 funksjon er teknisk fordelt 
mellom de øvrige funksjonene og kan derfor medføre avvik som ikke kan knyttes til 
aktivitetsendring i tjenestene.  
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Funksjonsområde 3 
 

Netto utgifter per KOSTRA-funksjon 
 

Regnsk. 
2006 

Oppr. 
budsjett 

2007 

Regulert 
budsjett 

2007 

Regnsk. 
2007 

Avvik 
reg.bud/ 

regn. 
2007 

234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 17 098 14 409 18 063 13 913 4 150
253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon 165 751 165 072 180 315 191 467 - 11 152
254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 204 740 211 763 226 955 226 010 945
261 Botilbud i institusjon 17 431 0 0 0 0
733 Transport (ordninger) for 
funksjonshemmede 

 
12 222 

 
12 200 

 
13 200 

 
13 597 -397

Sum F - 3 *) 417 242 403 444 438 533 444 987 -6 454
Kilde: Agresso spørring OKS 039 
 
Funksjonsområdet viser et merforbruk på 6,454 mill. kroner og det er avvik av ulik omfang på 
de forskjellige kostrafunksjoner. Kostrafunksjon 234 viser et mindreforbruk på 4,150 mill. 
kroner og omfatter eldresenterdrift, dagsentre og aktivitetstilbud for funksjonshemmede. Disse 
enhetene går respektivt med et mindreforbruk som oppsummer seg til ca 2,5 mill. kroner . 
Utover det som er nevnt over vil det være utgifter som er budsjettert og regnskapsført på 190 
funksjon som  er teknisk fordelt mellom de øvrige funksjonene og kan derfor medføre avvik 
som ikke kan knyttes til aktivitetsendring i tjenestene.  
 
Innenfor funksjon 253 er det et merforbruk på 11,152 mill. kroner som refererer seg til den 
aktivitetsøkningen som er rapportert gjennom året. Økt bruk av sykehjemsplasser, økte utgifter 
til UK meldte fra sykehus samt brukere med høyere utgifter på institusjon enn budsjettert. 
 
Bydelen har også gjennom 2007 varslet en negativ prognose innenfor funksjon 254 – 
hjemmetjenester. Denne viser nå en positivt resultat med 0,945 mill. kroner. Dette har 
imidlertid sammenheng med at det er foretatt en budsjettjustering som følge av frie midler som 
ble tildelt bydelen i form av en sentral budsjettjustering mot slutten av året.  Utover det som er 
nevnt over tilknyttet funksjon 254 vil det være budsjetterte og regnskapsførte utgifter på 190 
funksjon som  er teknisk fordelt mellom de øvrige funksjonene og kan derfor medføre avvik 
som ikke kan knyttes til aktivitetsendring i tjenestene. 
 
Funksjonsområde 4 
 

Netto utgifter 
 

Regnskap
2006 

Oppr. 
budsjett 

2007 

Regulert 
budsjett 

2007 

Regnskap 
2007 

Avvik 
reg.bud/ 
regnskap 

2007 
Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281) 19 762 21 696 20 337 15 962 4 375

Kilde : Agresso spørremal OKS 039 
 
Funksjonsområdet har et mindreforbruk  i forhold til regulert budsjett med 4 375 mill. kroner.  
Det er jobbet aktivt med tett oppfølging av klienter for å få de selvhjulpne. Bydelen har 
imidlertid lavere utbetalinger for økonomisk sosialhjelp i 2007 som har sammenheng med en 
reduksjon i antall klienter. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Regnskap for Bydel Vestre Aker godkjennes og bydelsutvalget avventer kommunerevisjonens 
uttalelse.  
 
 
 
 
Jan Hagen      Jan O. Nytveit 
Bydelsdirektør avdelingssjef økonomi og administrasjon 
 
 
 
 
Utrykt vedlegg : Regnskap 2007  
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Sak 27/08    Kristianiasvingen 1  - søknad om rammetillatelse for 
bruksendring  

 
Arkivsak: 200700198 
Arkivkode: 531 
Saksbehandler: Hjørdis Sæther 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.02.08 16/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 27/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte 25.02.08 og har fattet følgende 
vedtak 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen innstiller overfor bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å gi tillatelse til bruksendring fra ridehus/idrettshall 
til restaurant/cafe, samt etablering av parkeringsplass i Kristianiasvingen 1. 
Vestre Aker bydelsutvalg understreker viktigheten av å bevare et godt bomiljø, og er kjent med 
at den aktuelle eiendommen har vært brukt i strid med gjeldende regulering tidligere. 
Tillatelsene fordrer derfor at virksomheten underlegges begrensninger i åpningstiden, slik at 
man kun tillates å holde åpnet mellom kl. 10 på formiddagen og kl. 20 på aftenen. Dette 
begrunnes med at naboens innsovningstid må ivaretas, og åpningstider utover aften/natt vil 
derfor ikke tillates. Det forutsettes videre at man forholder seg lojalt til de støyforskrifter som 
gjelder for denne typen virksomhet.  
Det forutsettes at all parkering skjer på egen eiendom. 
 
KRISTIANIASVINGEN 1  - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR 
BRUKSENDRING  
 
Bakgrunn 
Plan- og bygningsetaten  har oversendt søknad om rammetillatelse for bruksendring fra Ridehus/idretts-
hall/med mer til restaurant/kafe, samt etablering av parkeringsplass i Kristianiasvingen 1. 
 
Saken har tidligere vært behandlet i bydelsutvalget i sak 41/07 som fattet følgende vedtak: ”Det kan 
synes som om denne sak inneholder elementer som fraviker gjeldende reguleringsbestemmelser. Vi ber 
om at det fremlegges ny sak hvor alle sider ved reguleringen fremlegges”. 
 
Lokalene ligger i et villa/småhusområde. Bygningen skal ikke endres, men det legges opp til etablering 
av en parkeringsplass med ca. 50 biler. Søker skriver at de kan redusere antall parkeringsplasser til 26, 
herav 2 for funksjonshemmede. 
 
Bydelsadministrasjonen er kjent med at det har vært klager på støy fra selskapsvirksomhet som har vært 
drevet i lokalene. Støyen medførte forstyrrelse av innsovningsperiode. Kommunehelsetjenesten har 
erfaringer for at naboer ofte blir plaget med støy når det etableres restauranter med åpningstider utover 
kveld/natt i boligstrøk. Etter bydelsoverlegens mening er det naturlig å anbefale at omregulering i dette 
tilfelle ikke blir gitt av hensyn til naboene. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg går imot søknad om rammetillatelse for bruksendring fra Ridehus/idretts-
hall/treningssenter/bad til restaurant/kafe, samt etablering av parkeringsplass i Kristianiasvingen 
1. 
 
Dette begrunnes med at Bydelsadministrasjonen er kjent med at det har vært klager på støy fra 
selskapsvirksomhet som har vært drevet i lokalene. Støyen medførte forstyrrelse av 
innsovningsperiode. Kommunehelsetjenesten har erfaringer for at naboer ofte blir plaget med støy 
når det etableres restauranter med åpningstider utover kveld/natt i boligstrøk. 
 
 
 
 
 
Jan Hagen 
Bydelsdirektør 
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Sak 28/08    Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre - Høring  
 
Arkivsak: 200800188 
Arkivkode: 930 
Saksbehandler: Hjørdis Sæther 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.02.08 18/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 28/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte 25.02.08 og innstiller overfor 
bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Bydel Vestre Aker støtter ikke forslaget  til rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. 
De foreslåtte bestemmelser representerer en innskrenkning og vanskeliggjøring av det lokale 
selvstyret. Det må være opp til de enkelte regulerende myndigheter å avgjøre saker om 
oppføring av kjøpesentra på fritt grunnlag. Vestre Aker bydelsutvalg støtter ikke en utvikling 
det stadig flere områder av stor lokalpolitisk interesse underlegges til dels uoversiktlige 
sentrale forskrifter. 
 
RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE - HØRING  
 
Sammendrag: 
Byrådsavdeling for byutvikling har oversendt utkast til rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre til uttalelse. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydel Vestre Aker støtter forslag til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre. 
 
 
 
 
 
Jan Hagen 
bydelsdirektør 
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Sak 29/08    Heggelibakken 67 - Rammetillatelse (omgjort vedtak)  
 
Arkivsak: 200701011 
Arkivkode: 531 
Saksbehandler: Hjørdis Sæther 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.02.08 19/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 29/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte 25.02.08 og innstiller overfor 
bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 
Vestre Aker Bydelsutvalg tar rammetillatelse (omgjort vedtak) i Heggelibakken 67 til 
orientering. 
 
HEGGELIBAKKEN 67 - RAMMETILLATELSE (OMGJORT VEDTAK)  
 
Sammendrag: 
Plan- og bygningsetaten ga opprinnelig avslag på søknaden, men Vestre Aker bydelsutvalg 
omgjorde vedtaket i møte 16.10.2007 i 166/07. Det foreligger nå ny rammetillatelse (vedlegg). 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker Bydelsutvalg tar rammetillatelse (omgjort vedtak) i Heggelibakken 67 til 
orientering. 
 
 
 
 
  
Jan Hagen 
bydelsdirektør 
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Sak 30/08    Holmenkollveien fra Besserud til VM-huset - Varsel om 
igangsetting av reguleringsarbeid  

 
Arkivsak: 200700643 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Hjørdis Sæther 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.02.08 20/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 30/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte 25.02.08 og innstiller overfor 
bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
Vestre Aker Bydelsutvalg varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid i Holmenkollveien 
fra Besserud til VM-huset til orientering. 
 
HOLMENKOLLVEIEN FRA BESSERUD TIL VM-HUSET - VARSEL OM 
IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID  
 
Sammendrag: 
Saken har tidligere blitt behandlet av Vestre Aker bydelsutvalg i sak 103/07. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker Bydelsutvalg varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid i Holmenkollveien 
fra Besserud til VM-huset til orientering. 
 
 
 
 
  
Jan Hagen 
bydelsdirektør 
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Sak 31/08    Del av Hospitsveien syd for Orreveien - Varsel om 
igangsetting av reguleringsarbeid  

 
Arkivsak: 200502304 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Hjørdis Sæther 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.02.08 21/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 31/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte 25.02.08 og innstiller overfor 
bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Vestre Aker bydelsutvalg tar varsel om oppstart av planarbeidet for Hospitsveien mellom 
Orreveien og Voksenkollen Hospits til orientering. 
 
DEL AV HOSPITSVEIEN SYD FOR ORREVEIEN - VARSEL OM IGANGSETTING 
AV REGULERINGSARBEID  
 
Sammendrag: 
Plan- og bygningsetaten har oversendt varsel om oppstarts av planarbeid for Hospitsveien 
mellom Orreveien og Voksenkollen Hospits. Hensikten med planarbeidet er å forbedre 
adkomsten til skianleggene i Holmenkollen til Ski-VM i 2011. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar varsel om oppstart av planarbeidet for Hospitsveien mellom 
Orreveien og Voksenkollen Hospits til orientering. 
 
 
 
 
  
Jan Hagen 
bydelsdirektør 
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Sak 32/08    Høring - Forslag til nye sokne- og prostigrenser i Oslo  
 
Arkivsak: 200701925 
Arkivkode: 811 
Saksbehandler: Anne Marie Nordby 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 13.03.08 32/08  
 
HØRING - FORSLAG TIL NYE SOKNE- OG PROSTIGRENSER I OSLO  
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger ovennevnte høringsdokument fra Osloprosjektet – nye muligheter med ny 
struktur.  Høringsfristen er satt til 15.04.2008.  
 
Ut fra et bydelssynspunkt er målsetningen om ”økte samarbeidsmuligheter med andre aktører i 
lokalmiljøet” av spesiell interesse.  I bydel Vestre Aker har vi hatt et visst samarbeid med de 
lokale menigheter, og det er absolutt mulig å videreutvikle dette. 
 
Med dette som utgangspunkt er modell 3 den som peker seg ut som mest interessant, og som 
etter vår vurdering gir det beste utgangspunktet for den nevnte målsetting. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget Vestre Aker vil anbefale modell 3 der soknegrensene følger de 15 
bydelsgrensene. 
 
 
 
Jan Hagen 
Bydelsdirektør 
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Sak 33/08    Søknad om utvidet åpnings og skjenketid ute ved 
Bogstad Gård, Sørkedalen 826  

 
Arkivsak: 200800265 
Arkivkode: 944 
Saksbehandler: Hjørdis Sæther 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.02.08 25/08  
Helse- og sosialkomiteen 03.03.08 6/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 33/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte 25.02.08 og innstiller overfor 
bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Bogstad gård, Sørkedalen 826  får utvidet åpnings- og 
skjenketid ute til kl.03.00/02.30. 
 
SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS OG SKJENKETID UTE VED BOGSTAD GÅRD, 
SØRKEDALEN 826  
 
Saksframstilling: 
Advokatfirmaet Dag Fosse MNA søker om utvidet åpnings – og skjenketid ute ved Bogstad gård, 
Sørkedalen 826. Bogstad gård har i dag åpningstid ute til kl. 24.00 med skjenketid til kl.23.30. Det 
søkes om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30.  
 
I henhold til Lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 1-6 kan bevilling 
gis for perioder inntil 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommune-
styre tiltrer. Kommunestyret kan i følge §1-8 inndra salgsbevillingen dersom salget ikke skjer i 
samsvar med denne loven. 
 
I forbindelse med søknad om skjenkebevilling skal bydelsutvalget i den bydel virksomheten 
befinner seg gi en uttalelse før bevilling gis.  
 
I henhold til alkohollovens §1-7a kan kommunen ved vurdering av om bevilling bør gis blant 
annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, 
trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige 
drikker mv, Oslo kommune ble endret med virkning fra 1. oktober 2003. Endringene går ut på 
at begrepet ”trafikkområde” oppheves og definisjon av sentrum og boligområder er endret.  
 
Bestemmelsene i §1b er slik at serveringssteder i boligområder alltid skal holde lukket inne 
mellom kl. 01.00 og kl. 06.00, mens uteserveringen skal holde lukket mellom kl. 22.00 og kl. 
06.00. Serveringssteder utenfor boligområder skal alltid holde lukket inne mellom kl. 03.00 og 
kl. 06.00, mens uteserveringen skal holde lukket mellom kl. 24.00 og  kl. 06.00. 
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I følge Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkohol-
holdige drikker mv, Oslo kommune §1d, kan det gjøres unntak fra åpningstidene i forhold til de 
fastsatte tider i §1 a),b),c) når særlige grunner foreligger.  
I føringene fra Næringsetaten kan serveringssteder med en usjenert og isolert beliggenhet kunne 
innvilges utvidet åpningstid da beliggenhet er eksempel på særlig grunn. 
 
Bogstad gård ligger usjenert til og det er usannsynlig at utvidet åpningstid vil forstyrre 
omgivelsene. 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Bogstad gård, Sørkedalen 826  får utvidet åpnings- og 
skjenketid ute til kl.03.00/02.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Hagen 
bydelsdirektør 
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Sak 34/08    Årsmelding og årsstatistikk 2007 - Bydel Vestre Aker  
 
Arkivsak: 200800287 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Jan O. Nytveit 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomiteen 03.03.08 8/08  
Arbeidsmiljøutvalget 10.03.08  
Medbestemmelsesutvalget 10.03.08  
Bydelsutvalget 13.03.08 34/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
ÅRSMELDING OG ÅRSSTATISTIKK 2007 - BYDEL VESTRE AKER  
 
Saksframstilling: 
I Oslo Kommunes økonomireglement for 2007, instruks for økonomiforvaltningen i bydeler 
Pkt 2.7 gis følgende retningslinjer for bydelens behandling av årsmeldingen: 
 
”I tiknytning til årsregnskapet er bydelsutvalget ansvarlig for å utarbeide og behandle en 
årsmelding.  Årsmeldingen skal, etter byrådets nærmere retningslinjer, redegjøre for hvordan 
bydelen har disponert sine ressurser i forhold til bystyrets målsettinger. Betydelige avvik i 
forhold til budsjettrammen skal forklares. Årsmeldingen skal videre gi byrådet et grunnlag for 
å foreslå ressursdisponering og fordeling til bydelene i neste års budsjett.” 
 
I tillegg til bydelsutvalgets årsmelding utarbeider administrasjonen en årsstatistikk som sendes 
sentraladministrasjonen. Bydelens årsstatistikk for 2007  følger som vedlegg til saken, og 
legges frem for bydelsutvalget til orientering. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
pkt 1. Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalgets årsmelding for 2007 godkjennes 
pkt 2. Årsstatistikk  for 2007 for Bydel Vestre Aker tas til orientering 
 
 
 
 
  
Jan Hagen        Jan O. Nytveit 
Bydelsdirektør       økonomisjef 
 
 
Vedlegg:  Årsmelding 2007 – Bydel Vestre Aker 

Årsstatistikk 2007 – Bydel Vestre Aker 
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Sak 35/08    Tilsyn ved Hovseterhjemmet 03.11.2007  
 
Arkivsak: 200700278 
Arkivkode: 240.5 
Saksbehandler: Monica Eriksen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomiteen 03.03.08 13/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 35/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
TILSYN VED HOVSETERHJEMMET 03.11.2007  
 
 
Bydelsdirektøren viser til vedlagte tilsynsrapport foretatt på Hovseterhjemmet 03.11.2007 og 
svar fra Hovseterhjemmet mottatt 14.01.2008. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten med kommentarer til orientering. 
 
 
 
 
Jan Hagen       Marit Jansen 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
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Sak 36/08    Tilsyn ved Vinderen bo - og servicesenter 16.08.2007  
 
Arkivsak: 200701703 
Arkivkode: 240.0 
Saksbehandler: Monica Eriksen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomiteen 03.03.08 12/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 36/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
TILSYN VED VINDEREN BO - OG SERVICESENTER 16.08.2007  
 
Sammendrag: 
Vinderen bo – og servicesenter har skrevet en utfyllende tilbakemelding i forhold til uanmeldt 
tilsyn ved Vinderen bo – og servicesenter den 16.08.2007.  Det vises her til redegjørelse fra 
både institusjonssjef og enhetsleder ved enhet 3. 
 
Bydelen mener at Vinderen – bo og servicesenter  på en god måte har gitt tilbakemeldinger på 
de  forhold som ble bemerket i tilsynsrapporten og finner derfor ikke grunnlag for å kreve 
ytterligere informasjon fra institusjonen. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport av 16.08.2007 og tilbakemeldinger fra Vinderen bo – og 
servicesenter til etterretning.  
 
 
 
 
 
Jan Hagen       Marit Jansen 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
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Sak 37/08    Brukerundersøkelse ved Røa eldresenter  
 
Arkivsak: 200800288 
Arkivkode: 0 
Saksbehandler: Marit Jansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomiteen 03.03.08 10/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 37/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
BRUKERUNDERSØKELSE VED RØA ELDRESENTER  
 
 
Saksframstilling: 
 
Røa eldresenter gjennomført i ukene 44 og 45 i 2007 en brukerundersøkelse i egen regi. 
188 av brukerne deltok i undersøkelsen. 
 
Resultatet viser at brukerne ved Røa eldresenter er meget godt fornøyde med tilbudet. På 
spørsmål om hvordan man opplever totaltilbudet ved senteret svarte tilnærmet 100% at de er 
fornøyde. 
De tilbudene som skårer høyest er fotterapi, trim og kafeteria. 
 
Det gode resultatet er særdeles hyggelig med tanke på at senteret i stor grad driftes av frivillige. 
Tilbakemeldingene fra brukerne til inspirasjon både for ansatte og frivillige som legger ned en 
stor innsats ved eldresenteret. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar brukerundersøkelse ved Røa eldresenter til orientering. 
 
 
 
Jan Hagen       Marit Jansen 
Bydelsdirektør       avdelingssjef 
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Sak 38/08    Arbeidstilsynets Rett Hjem-kampanje - pålegg til bydel 
Vestre Aker  

 
Arkivsak: 200601820 
Arkivkode: 225 
Saksbehandler: Marit Jansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomiteen 03.03.08 17/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 38/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
ARBEIDSTILSYNETS RETT HJEM-KAMPANJE - PÅLEGG TIL BYDEL VESTRE 
AKER  
 
Arbeidstilsynet har gjennomført en undersøkelse i Oslo kommune, i bydelenes hjemmetjenester 
og samlokaliserte boliger for psykisk utviklingshemmede. 
Undersøkelsen har dreid seg om de ansattes arbeidsmiljø i andres hjem og har omfattet: 

• Tidspress 
• Tunge løft og uheldige arbeidsstillinger 
• Vold og trusler om vold 
 
Undersøkelsen startet høsten 2006 ved at bydelene sendte inn en del etterspurt informasjon 
og dokumentasjon på sitt HMS-arbeid til Arbeidstilsynet. 
 
Våren 2007 ble det gjennomført gruppeintervjuer av ansatte ved enkelte tjenestesteder i 
bydelene. I bydel Vestre Aker ble det gjennomført gruppeintervjuer i tre av 
hjemmetjenestens enheter og i en samlokalisert bolig. Verneombudet, enhetsleder og to 
øvrige ansatte i hver enhet deltok under intervjuene. 
14 av 15 bydeler hadde tilsyn. Den 15. bydelen hadde ikke tilsyn på grunn av 
kapasitetproblemer hos Arbeidstilsynet. 
Høsten 2007 mottok alle bydelene som hadde hatt tilsyn varsler om pålegg, da 
Arbeidstilsynet mente at de ansattes arbeidsmiljø ikke var forsvarlig i henhold til 
Arbeidsmiljøloven. Bydel Vestre Aker har fått åtte pålegg. Alle bydelene fikk pålegg, og 
påleggene er i stor grad gitt innenfor de samme områdene. 
Syv av Bydel Vestre Akers pålegg hadde frist 01.02.2008 og et av påleggene hadde 
svarfrist 01.03.2008. 
 
Vedlagt følger bydelens svar til Arbeidstilsynet. Bydelens svar til Arbeidstilsynet har 
vedlagt en rekke dokumenter (23 vedlegg). Disse vedleggene som er en del av bydelens 
HMS-system legges ikke ved saken til bydelsutvalget. 
 
Bydel Vestre Aker har arbeidet mye med påleggene vi har fått fra Arbeidstilsynet. Øverste 
ledelse, enhetsledelse, hovedverneombud og lokale verneombud har vært involvert i 
arbeidet. En av de største utfordringene til bydelen er å sikre at alle ansatte, herunder 
vikarer og ekstravakter, får nødvendig opplæring. Dette gjelder opplæring i ergonomi, 
opplæring i forhold til å håndtere vanskelige situasjoner (vold og trusler om vold), og ikke 
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minst opplæring i hvordan bydelens avvikssystem fungerer, slik at avvik kan meldes og 
rettes opp så raskt som mulig. 
 
Arbeidsmiljøloven forutsetter at alle ansattes arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt, skal 
være fullt forsvarlig. Både hjemmetjenesten og ansatte i samlokaliserte boliger arbeider i 
andres hjem. Bydelens utfordring er å sikre de ansatte et fullt forsvarlig og godt 
arbeidsmiljø til enhver tid, samtidig som bydelen skal gi alle brukerne den hjelpen de har 
behov for.  
Bydelen har et godt HMS-system som beskriver rutiner for hvordan ansatte skal forholde 
seg i ulike situasjoner og hvordan ansatte skal sikres opplæring og oppfølging. 
Bydelen har, i forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg, hatt en gjennomgang av aktuelle 
rutiner med tanke på forbedringer og i forhold til å sikre at alle ansatte er kjent med de 
rutiner og prosedyrer som gjelder. 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
 
 
Jan Hagen      Marit Jansen 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
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Sak 39/08    Årsrapport tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  
 
Arkivsak: 200800170 
Arkivkode: 027.0 
Saksbehandler: Monica Eriksen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomiteen 03.03.08 14/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 39/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
ÅRSRAPPORT TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTEN  
 
 
Vedlagt følger årsrapport for tilsynsutvalget for hjemmetjenesten.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar årsrapporten til orientering. 
 
 
 
 
Jan Hagen       Marit Jansen 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
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Sak 40/08    Årsrapport Hovseter fritidsklubb  
 
Arkivsak: 200800289 
Arkivkode: 0 
Saksbehandler: Marit Jansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 13.03.08 40/08  
 
ÅRSRAPPORT HOVSETER FRITIDSKLUBB  
 
 
Saksframstilling: 
 
Hovseter fritidsklubb har utarbeidet en årsrapport 2007 som viser klubbens mangfoldige 
aktiviteter for barn og unge. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar årsrapport 2007 for Hovseter fritidsklubb til orientering. 
 
 
 
 
 Jan Hagen     Marit Jansen 
Bydelsdirektør     avdelingssjef 
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Sak 41/08    Kartlegging av 58 meldinger fra 4 bydeler i Oslo  
 
Arkivsak: 200800292 
Arkivkode: 0 
Saksbehandler: Anne Marie Nordby 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomiteen 03.03.08 19/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 41/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
KARTLEGGING AV 58 MELDINGER FRA 4 BYDELER I OSLO  
 
Sammendrag: 
Terje Bjøro (V) ønsker denne saken satt på kartet. 
 
Det henvises til ”Prosjekt meldinger 2006-2007” som avslører i alt 58 meldinger i 4 bydeler om 
seksuelle overgrep, foreldres rusbruk, fysisk mishandling div. 
 
Venstre ønsker å vite om Bydel Vestre Aker er blant disse 4 undersøkte bydelene.  Hvis så er 
tilfelle, ønskes Fylkesmannens spesifiserte resultat fremlagt samt kopi av korrespondanse og 
møtereferater knyttet til undersøkelsen.  Hvordan har i så fall administrasjonen arbeidet med 
denne saken? 
 
Bydel Vestre Aker er en av fire bydeler som har vært med i denne undersøkelsen. 
Rapporten fra Fylkesmannen ble oversendt bydelen i uke syv, samtidig som den ble 
offentliggjort. 
Bydelen vil gjennomgå rapporten og vil kunne gi en skriftlig redegjørelse  til bydelsutvalget i 
neste møte, 24.04.2007. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
 
 
 
  
Jan Hagen       Marit Jansen 
Bydelsdirektør                                                                        avdelingssjef 
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Sak 42/08    Objektive kvalitetsindikatorer ved sykehjem i Oslo. 
Oppfølging av Hovseterhjemmet  

 
Arkivsak: 200800290 
Arkivkode: 0 
Saksbehandler: Marit Jansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomiteen 03.03.08 11/08  
Bydelsutvalget 13.03.08 42/08  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
OBJEKTIVE KVALITETSINDIKATORER VED SYKEHJEM I OSLO. OPPFØLGING 
AV HOVSETERHJEMMET  
 
Saksframstilling: 
Venstre ved gruppeleder Terje Bjøro har bedt om behandling av sak som gjelder 
kvalitetsoppfølging ved Hovseterhjemmet. 
Det vises i den forbindelse til ”Rapport 3/2007: Objektive kvalitetsindikatorer i sykehjem i 
Oslo kommune, Oslo kommune Helse- og velferdsetaten” der det fremgår at Hovseterhjemmet 
har meget høy forekomst av trykksår, faktisk den høyeste av Oslos sykehjem. 
 
 
Rapporten ”Objektive kvalitetsindikatorer i sykehjem i Oslo kommune” utarbeides tre  
ganger pr år. 
Følgende forhold måles: trykksår, kontraksjoner i ledd, inkontinens, fall og brudd og vekt. 
Da bydelen selv drev sykehjemmene var disse rapportene viktige og ble aktivt brukt i forhold 
til oppfølging av kvaliteten på institusjonene. 
 
Fra 01.01.2007 har Oslo kommunes Sykehjemsetat overtatt driften av alle sykehjem i Oslo, 
både kommunale og private. Det er dermed sykehjemsetaten som nå har ansvar for 
kvalitetsoppfølging ved sykehjemmene.  
 
Det er fortsatt bydelsutvalgene som oppnevner tilsynsutvalg for de sykehjemmene som ligger i 
den enkelte bydel. Rapportene fra tilsynsutvalget oversendes det enkelte sykehjem for 
kommentarer før de behandles i bydelsutvalget. 
Etter behandling i bydelsutvalget oversendes tilsynsutvalgets rapport til sykehjemsetaten. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
Jan Hagen       Marit Jansen 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
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